Inowrodaw, 02 stycznia 2018 r.

Powial Inowrodaw ski
reprezentowany przez Zarzqd Powiatu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrodaw
AG.272.4.89.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Panstwo,
W zwi^zku z zakohczeniem post^powania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej w formie zapytania ofertowego na zadanie pn. Zakup i dostawa
tonerow, tuszy i tasm do drukarek komputerowych laserowych, atramentowych oraz kopiarek
dla Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu, wybrano ofert? ztozon^ przez:

PRAXIS L O D Z
Pilccka i Pctlak Spolka jawna
ul, Wolczanska 66
90-516 Lodz
Cena oferty brutto za wykonanie catego zadania 89 800,89 zl. brutto.
(slownie: osiemdziesii^t dziewiec tysiecy osiemset ziotych 89/100).
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spetnia warunki post^powania oraz zdobyta najwi^ksz^ liczb? punktow za okreslone
kryterium oceny ofert.
Streszczenie oceny i porovvnania ziozonych ofert:

Nr
oferty

1

Naz>va i adres Wykonawcy

PRAXIS L O D Z Pilecka i Petlak Spolka jawna
ul. Wolczanska 66

90-516 Lodz
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Liczba punkt6w za postawione
kryterium
„cena"

100,00
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W toku post^powania odrzucone zostaty nast^puj^ce oferty:
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty

Lp.:
1

2

Nr oferty: 3
PHU Renoma
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
Brak dokumentow w celu wykazania rownowaznosci wszystkich zaoferowanych produktow
rownowaznych.
Zgodnie z tresciq zapNtania ofertowego ..Oferta niekompletna, niezgodna z trescig zaproszenia do
skladania ofert, nie zawierajgca petnego zakresu przedmiotu zamowienia oraz posiadajgca bl^dy
rachunkowe zostanie odrzucona."
N I V E R Sp. z o . o .
ul. Cementowa 12B
91-859 Lodz
Brak dokumentow w celu wykazania r6wnowazno^ci zaoferowanych produktdw r6wnowaJ:nych w poz.
6 formularza cenowego.
Zgodnie z trescig zapytania ofertowego „Oferta niekompletna, niezgodna z tre^cig zaproszenia do
sktadania ofert, nie zavvieraj^ca petnego zakresu przedmiotu zamowienia oraz posiadaj^ca bt?dy
rachunkowe zostanie odrzucona."

W post^powaniu wplyn^la jedna oferta zlozona po uplywie terminu skladania ofert.

•WICESTAROSTA

Podpis Cztonka Zarz^du
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